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DECvZIA NR

108/2016
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Na podstawie art. 8 ust. w zwi4zku z art, 1 ust. 2 ustawy z dnta 29 czerwca 7963 r,
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), oraz art. 104
ustawy z dnia 74 czerwca 7960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
201'6 r. poz, f3), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Wiqzowna

Starosta Otwocki

1,. Ustala, że nieruchomość położona w miejscowościMalcanów, gmina Wiązowna, ozrlaczolua
w ewidencji gruntów jako dzia|ka ew. nr 15 obr. Malcanów o powierzchni 0,2100 ha,
stanowi mienie gromadzkie, w trybie art. 8 ust. 1., w związku z art.1 ust. 2 ustawy z dnia
29 czerwca1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
oraz stwierdza, ze

2.
3.

Decyzję niniejszą podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo ptzyjęty * danej
miejscowości oraz og|asza wywieszając w urzędzie gminy otaz w starostwie powiatowym
na okres 14 dni, a takze zarnieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu
orazw prasie lokalnej.
Zamieszczenie niniejszej decyzji w prasie lokalnej nastąpi na zlecenie i koszt
wnioskodawcy - Wójta Gminy Wiązowna.
Uzasadnienie

W dńu 30 sierpnia 2016 t. do Kancelarii tut. Starostwa Powiatowego wpłyn4ł wniosek
Wójta Gminy Wi4zowna w sprawie wydania decyzji w trybie art. B ust. 1 ustawy z dnia
f9czerwca 1963t. ozagospodarowaniu wspÓlnot gruntowych ustalaj4cej, ze w miejscowości
Malcanów, gmina Wi4zowna, ozl1aczona w ewidencji gruntów jako działka ew. nr 15 obr.
Malcanów oł'4cznej powierzchni 0,2100 ha, stanowi mienie gromadzkie.
Zawiadomieniem z dnia 27 września2016 r. Starosta otwocki poin{ormował
wnioskodawcę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w przedmiotowej sprawie.

W wyniku rozpatrzenia wniosku otaz ana|izy zgrornadzonych dokumentów Starosta
Otwocki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zważył,co następuje.
Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (tekst jedn. Dz. IJ. z f016 I, PoZ. 703) _ dalej uzwg, zagospodarowaniu podlegaj4 w
trybie i na zasadach określonychw ustawie nieruchomości rolne, leśne i obszaty wodne,
stanowi4ce mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zatz4dzie takim mieniem, jeżeli przed
dniem wejściaw zycie tej ustawy były faktycznie uzytkowane wspólrrie przez mieszkańców wsi.
Przyna\ezność ww. nieruchomości do mienia gromadzkiego przed 1958 r. potwierdzaj4
oświadczenia najstarszych mieszkańcÓw wsi Malcanów doł4czone do wniosku Wójta Gminy
Wi4zowna, z ktÓrych wynika, ze działktbyłaużytkowane wspólnie PrZeZ mieszkańców wsi jako
grzebowisko zwierz4t.
Bior4c pod uwagę najstarsze zaptsy rejestru gruntów z roku 1962, jako władaj4cy gruntem
wykazano grzeboi,visko zwietzqt. W wyniku kontroli ewidencji gruntów zmieniono numeraqę
dział,ek, a jako właścicielawpisano Wspólnota Gruntowa bez podania podstawy prawnej

dokonanego wpisu.
Z przepisu art. 1 ust. 2 uzwg wynika, ze definicji mienia gromadzkiego, którego doŁyczy
ustawa o Zagospodarowaniu wspóhrot gruntowych, nalezy poszukiwać w przepisach
tozpotz4dzenia Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1,962 r. w Splawie zarz4du mieniem
gromadzkirn otaz trybu jego zbywania (Dz. U ' z 1,962 r , nr 64, poz. 303 z późn. zm.). Stosownie do
$ 1 ust. 1 ww. Rozporz4dzenia Rady Ministrów przez pojęcie mienia gromadzkiego rozumieć
nalezy mienie, które do dnia wejściaw iycie ustawy z dnia 25 września -],954 r. o reformie
podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. nr 43, poz.
191) stanowiło maj4tek dawnych gromad jako maj4tek gromadzki, dobro gromad oraz inne prawa
majakowe, a pTZeZ dawne gromady rozumieć nalezy gromady isheiej4ce do dnia wejścia w życie
wskazanej ustawy z 25 września 1954 r. (podobnie: wyrok NSA z dnia 8 CzeTwCa 2011 r., sygn' akt
rr osK 738/10).
Przepis art.3 uzwg stanowi, ze nie zalicza się do wspólrrot gruntowych nieruchomości lub
ich części,określone w art. 1 ust. 1, 1eżeli przed dniem wyjściaw zycie ustawy zostały prawnie lub
faktycznie przekazane na cele publiczne lub spoteczne.
Dla ustalenia, czy dana nieruchomość stanowi mienie gromadzkie istotne znaczerie ma
okolicznośc czy taka nieruchomość nalezała do gromad istniej4cych w okresie od 1933 r. do 1954 r.
oTaz czy przed dniem 5 lipca 1'963 t. była faktycznie tzytkowana wspólnie przez mieszkańców
wsi. Mienie gromadzkie słuzyło, i często nadal słuzy, potrzebom ogółu mieszkańców dawnej
gromady, ale uzytek ten ma charakter społeczny. Mieniem takim s4 wÓjtówki, kowalówki, działki
szkolne, place publiczne, piaskownie, Cmentarzyska, drogi dojazdowe do pól i domostw itp'
(podobnie: wyrok WSA w Kielcach z dnia f1. marca 2013 r ., sygn. akt II SA/ Ke 77 / 13) .
Z powyzszych ustaleń wynika, ze nieruchomośćpołozona w miejscowościMalcanów,
gmina Wiqzowna / oznaczona w ewidencji gruntów jako dziatka ew. nr 15 obr. Malcanów o
powierzchni 0,2100 ha słtzyta celom publicznym, a zatem stanowita maj4tek gromadzki, który
rrastępnie na mocy art. 98 ust. 2 ustawy z dnia25 sĘcznia 1958 r. o radach narodowych (tekst jedn.
Dz. U. z 7975 r. nr f6 poz.139 z pÓźn. zm.) stał się mieniem gminnym.
Zgodnie z att. 8 lzwg starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości,
o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowi4 mienie gromadzkie. Decyzję o ustaleniu, które
nieruchomości stanowi4 mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo
WZyjęry w danej miejscowości oraz ogtasza wywieszaj4c w urzędzie gminy oTaZ w starostwie
powiatowym na okres 14 dni, a takze zamieszcza się w BiuleĘnie Informacji Publicznej gminy
i powiatu orazw prasie lokalnej.
Z uwagi na powyzsze nalezato orzecjak w sentencji.

Pouczenie

od niniejszej decyzji słuzy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorzqdowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwemStarosĘ otwockiego, w terminie
14

dni od dnia jej doręczenia.
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otrzymują:
1'. Wójt Gminy Więzowna
ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna
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